E-LEARNING FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING

Winwin – en smartare
hållbarhetsutbildning
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Winwin är ett webbaserat alternativ för företag som behöver säkra sin kompetens
inom hållbarhetsfrågor. Med Winwin når du många medarbetare på ett smart och
effektivt sätt. Innehållet anpassas för er specifika verksamhet.

Ny syn på området
Webbutbildningen har utformats och kvalitetssäkrats i
nära samarbete med forskare på KTH, Scandic Hotels
och flera representanter från näringslivet. I fokus finns
möjligheterna med hållbar utveckling. Syftet är att både
utbilda och engagera medarbetarna i organisationen.
Skapar affärsnytta
Garanterar kunskaper
Ger mätbara resultat

Future First AB

info@futurefirst.se

winwin.se

E-LEARNING FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING

Två utbildningar i en
Den första delen säkerställer medarbetarens kunskapsnivå och inställning till området hållbar utveckling. Denna
del är färdig att användas direkt.
Den andra delen fokuserar på organisationens egna
strategier och förutsättningar. Denna del tas alltså fram
specifikt för er.
FÖRETAGSSPECIFIK

ALLMÄN

Uppföljning
Utbildningen följer branschstandarden för prestationsmätning inom e-learning. Använd er egen utbildningsportal eller köp till en sådan tjänst vid behov.

Tillägg vid behov
Uppföljning av resultat
Årliga uppdateringar
Extra språkversioner

UPPFÖLJNING AV RESULTAT

Prismodell
ANVÄNDARE

ALLMÄN

FÖRETAG

BÅDA DELAR

< 200

40 000 SEK

90 000 SEK

130 000 SEK

< 800

90 000 SEK

160 000 SEK

250 000 SEK

> 800

110 000 SEK

160 000 SEK

270 000 SEK

Kundcase
Hållbarhetsfrågor ligger högt upp
på fastighetsbolaget Castellums
agenda. Företaget har valt att
satsa på flera utbildningsdelar för
att säkerställa kompetensen inom
området.

Region Skåne har valt att ha en
webbaserad miljöutbildning. Utbildningen är generell för att passa alla
medarbetare oavsett arbetsplats
inom regionen.

Future First

Mer information

Webbutbildningen Winwin är utvecklad av
Future First AB, ett företag med fokus på digitala
lösningar för lärande organisationer.

Hör gärna av dig om du vill få mer information om hur
Winwin ser ut och fungerar. Vi visar även gärna hur den
anpassats för olika typer av organisationer.
Malin Hydén
Produktansvarig
0709 60 89 99
malin.hyden@futurefirst.se

